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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 
 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Física, PPGF, da Universidade Federal da Bahia, 

UFBA, mantém, em caráter permanente, cursos de pós-graduação stricto sensu, destinados a 

graduados e pós-graduados em Física e áreas afins. 
 

Art. 2º O PPGF compreende dois níveis de formação: Mestrado Acadêmico e Doutorado que 

conduzem aos graus de Mestre e Doutor em Física, respectivamente. 
 

Art. 3º O Programa de Pós-Graduação em Física tem por finalidade formar profissionais pós-

graduados em Física aptos a atuar em universidades, centros de pesquisas e indústrias, 

contribuindo neste processo para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica em 

geral. 
 

Art. 4º O Programa de Pós-Graduação em Física contempla as seguintes áreas de concentração: 

I. Física Atômica e Molecular; 

II. Física Estatística; 

III. Física de Sólidos e Materiais; 

IV. Teoria Quântica de Campos, Gravitação e Cosmologia. 
 

Parágrafo único. Em qualquer oportunidade poderá ser alterada, pelo Colegiado de Pós-

Graduação em Física, a presente lista de áreas de concentração no âmbito da Física, a partir 

de proposta formulada pelos docentes interessados, seguida de ampla discussão nos 

departamentos envolvidos. 
 
 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 5º O PPGF será regulamentado pelo Estatuto e Regimento Geral da UFBA, pelo 

Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação (REGPG), pelo Regimento Interno 

do Instituto de Física e por este Regulamento. 
 

Art. 6º O PPGF é sediado no Instituto de Física da UFBA, utilizando as instalações, 

laboratórios, equipamentos e a Biblioteca Omar Catunda, contando com o suporte técnico-

administrativo do Centro de Atendimento à Pós-Graduação (CEAPG). 
 

Art.7º O PPGF é coordenado por um Colegiado, designado por Colegiado de Pós-Graduação 

em Física, com composição definida pelo disposto no Regimento Interno do Instituto de 

Física e no REGPG: 

 I – dois representantes docentes para cada um dos departamentos do Instituto de Fisica 

participantes do Programa,  Departamento de Física Geral e Departamento de Física do 

Estado Sólido; 

II – um representante dos docentes credenciados na categoria de professor permanente, 

conforme o disposto no inciso I do caput do Art. 11; 

III- um representante do corpo técnico-administrativo do Instituto de Física; 



IV – representação do corpo discente, na forma da lei;  

§1º Os representantes referidos no inciso I deste artigo, bem como seus suplentes, serão 

eleitos pelo plenário do respectivo departamento sendo elegíveis apenas os docentes lotados 

no departamento, que sejam credenciados no PPGF na categoria de professor permanente;  

§2º O representante a que se refere o inciso II deste artigo, bem como seu respectivo suplente, 

será eleito por seus pares em pleito convocado pelo Coordenador do Colegiado, em um prazo 

não inferior a trinta dias do término do mandato em exercício. 

§ 3º A representação a que se refere o inciso III deste artigo será eleita por seus pares.  

§ 4º Os mandatos serão de dois (02) anos para os representantes docentes e servidores 

técnicos-administrativos, e de um (01) ano para os representantes estudantis, todos com 

direito a uma recondução. 

 

Art. 8º O Colegiado se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por 

convocação do seu Coordenador ou pela maioria simples de seus membros. 
 

Art. 9º  Compete ao Colegiado: 

I. eleger, em escrutínio secreto, dentre seus membros docentes, o Coordenador e o Vice-

Coordenador;  

II. fixar diretrizes e orientações didáticas do programa, visando garantir sua qualidade 

didático-pedagógica;  

III. fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e 

vertical dos componentes curriculares; 

IV. coordenar e fiscalizar as atividades do curso, incluindo acompanhamento e avaliação 

dos componentes curriculares do programa;  

V. propor e aprovar, em primeira instância, alterações no projeto pedagógico e no 

currículo do curso, bem como criação e extinção de componentes curriculares, 

ouvidos os departamentos envolvidos;  

VI. fixar normas quanto à inscrição em componentes curriculares e à integralização do 

curso;  

VII. responsabilizar-se pelas informações referentes aos sistemas oficiais de avaliação;  

VIII. subsidiar a instância competente no que se refere a processos de reconhecimento de 

diplomas de cursos de pós-graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de 

ensino superior;  

IX. proceder ao credenciamento e recredenciamento dos docentes, a que se refere o  

presente Regulamento; 

X. cumprir e fazer cumprir as decisões da Congregação e dos Órgãos Superiores de 

deliberação sobre matérias relativas ao curso;  

XI. encaminhar à instância competente solicitação de providências que viabilizem o seu 

funcionamento;  

XII. aprovar ementa, programa e plano de ensino de cada componente curricular, 

elaborados de acordo com o projeto pedagógico do curso, ouvidos os departamentos;  

XIII. planejar, semestralmente, a oferta de componentes curriculares e definir o horário dos 

mesmos, de forma a assegurar o cumprimento do turno estabelecido para o curso;  

XIV. articular-se com órgãos diversos que possibilitem a implementação de ações no 

campo da pesquisa e da extensão;  

XV. apreciar pedidos de admissão de estudantes especiais para as disciplinas oferecidas 

pelo Programa, obedecendo ao disposto no REGPG; 



XVI. aprovar, semestralmente, Edital Interno de Seleção para candidatos ao Mestrado 

Acadêmico e Doutorado; 

XVII. constituir a Comissão Examinadora do processo de seleção para candidatos ao 

Mestrado Acadêmico e Doutorado; 

XVIII. homologar o parecer final da Comissão Examinadora do processo de seleção para 

candidatos ao Mestrado Acadêmico e Doutorado; 

XIX. homologar a escolha feita pelo estudante de seu orientador de dissertação (no caso do 

Mestrado Acadêmico) ou de tese (no caso do Doutorado); 

XX. decidir sobre procedimentos referentes aos pedidos de matrícula, trancamento ou 

aproveitamento de estudos; 

XXI. apreciar e aprovar propostas de bancas examinadoras para defesas de trabalhos de 

conclusão dos cursos, ouvido o orientador;  

XXII. homologar resultados de defesas de trabalhos de conclusão dos cursos; 

XXIII. deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de estudantes referentes à vida 

acadêmica dos mesmos, na forma definida no REGPG.  

XXIV. participar diretamente dos programas de avaliação da Instituição, com vistas à 

manutenção da boa qualidade de seus cursos;  

XXV. apreciar o Plano Anual de Atividades do Programa elaborado pelo Coordenador, 

encaminhando-o à Congregação;  

XXVI. apreciar o Relatório Anual de Atividades do Programa elaborado pelo Coordenador, 

encaminhando-o à Congregação; 

XXVII. promover, a cada três anos, uma auto-avaliação, envolvendo docentes e estudantes 

dos cursos, sendo que os resultados e recomendações destas avaliações deverão 

constar de um relatório final; 

XXVIII. promover uma reunião anual do Corpo Docente cuja pauta deve contemplar, entre 

outras coisas, a discussão sobre o Relatório Anual de Atividades e o 

aperfeiçoamento das atividades do PPGF; 

XXIX. deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Coordenador do Colegiado;  

XXX. elaborar seu Regulamento Interno e submetê-lo à apreciação da Congregação da 

Unidade, assim como as propostas de modificação do mesmo;  

XXXI. exercer as demais atribuições conferidas por lei, no REGPG, no Regimento Interno do 

Instituto de Física ou neste Regulamento, quando for o caso.  
 

Art. 10. Compete ao Coordenador do Colegiado: 

 

I. convocar e presidir as reuniões do Colegiado nas quais terá, além do seu voto, o de 

qualidade; 

II. executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades didáticas e administrativas do 

Programa; 

III. representar o Colegiado junto à Congregação do Instituto de Física e aos demais órgãos 

da Universidade e outras instituições, no que couber; 

IV. elaborar os Plano Anual de Trabalho e Relatório Anual de Trabalho do Programa e 

submetê-los ao plenário do Colegiado, para apreciação e encaminhamento à 

Congregação da Unidade; 

V. organizar e supervisionar o processo de eleição do representante docente e seu suplente 

mencionado no inciso II do Art. 7º deste Regulamento. 
 
 
 
 



CAPÍTULO III – DO CORPO DOCENTE 
 

Art.11. O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Física será composto por 

portadores do título de doutor, ou equivalente, credenciados pelo Colegiado em uma das 

seguintes categorias: 

 

I. Professor Permanente: docente do quadro da UFBA ou integrante do Programa Especial 

de Participação de Professores Aposentados - PROPAP, conforme legislação vigente, 

que atue de forma continuada no Programa, assumindo a realização de suas principais 

atividades acadêmica-científicas; em casos de convênios, docente ou pesquisador de 

outra instituição que atue no curso nas mesmas condições acima referidas; 

II. Professor Colaborador: docente/pesquisador que atue de forma complementar ou 

eventual no Programa, ministrando disciplinas, participando das atividades de pesquisa 

e/ou orientação de estudantes; 

III. Professor Visitante: docente/pesquisador de outra instituição ou com vínculo temporário 

com a UFBA, que atue no Programa por período determinado. 

 

§1º. As principais atividades acadêmico-científicas do Corpo Docente do Programa de Pós-

Graduação em Física consistem em orientar estudantes, ministrar disciplinas 

obrigatórias e optativas dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado, e participar de 

atividades de pesquisa vinculadas ao Programa. 

§2º. Os integrantes do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Física deverão 

estar engajados em pelo menos uma das áreas de concentração do Programa, com 

produção acadêmico-científica continuada nesta e/ou em áreas correlatas. 

 

Art. 12. O docente interessado em fazer parte do Corpo Docente do Programa de Pós-

Graduação em Física solicitará o seu credenciamento mediante pedido formal ao Colegiado, 

contendo projeto de inserção no Programa e currículum vitae atualizado. 

 

§1º. Para ser credenciado nas categorias de Professor Permanente e Professor Visitante o 

solicitante deverá ter, pelo menos, 2 (dois) artigos científicos publicados em periódicos 

indexados de circulação internacional nos últimos três anos. 

§2º. Para ser credenciado na categoria de Professor Colaborador, o solicitante deverá ter 

pelo menos 1 (um) artigo científico publicado em periódico indexado de circulação 

internacional nos últimos três anos, com exceção do disposto no parágrafo terceiro
 

deste artigo. 

§3º. O docente doutor ou equivalente que tenha obtido o título há menos de três anos, que 

tenha formação em pelo menos uma das áreas de concentração do Programa e que 

ainda não cumpra as exigências necessárias para o credenciamento para a categoria de 

Professor Permanente, terá sua solicitação de credenciamento aceita na categoria de 

Professor Colaborador. 

§4º. O credenciamento de Professor Permanente e de Professor Colaborador terá validade de 

03 (três) anos, e de Professor Visitante terá validade de até 03 (três) anos, podendo ser 

renovado pelo Colegiado do Programa por períodos de igual duração, a partir de 

solicitação do docente, de acordo com os critérios estabelecidos no Art. 13 deste 

regulamento. 

§5º. O docente poderá ser credenciado na categoria de Professor Permanente, caso seja 

credenciado na mesma categoria em, no máximo, mais um curso ou programa de pós-

graduação stricto sensu. 

 



Art. 13. Para o recredenciamento, o Colegiado analisará o envolvimento do docente nas 

principais atividades acadêmico-científicas do Programa nos últimos três anos, devendo o 

docente satisfazer os seguintes critérios: 

a. Professor Permanente: ter publicado pelo menos 2 (dois) artigos científicos em 

periódicos indexados de circulação internacional nos três últimos anos e ter 

realizado ou estar realizando pelo menos uma das outras duas atividades 

estabelecidas no parágrafo 1
o
  do Art. 11; 

b. Professor Colaborador: ter realizado ou estar realizando pelo menos uma das três 

atividades estabelecidas no parágrafo 1
o
  do Art. 11; 

c. Professor Visitante: ter publicado pelo menos 1 (um) artigo científico em periódico 

indexado de circulação internacional nos três últimos anos e ter realizado ou estar 

realizando pelo menos uma das outras duas atividades estabelecidas no parágrafo 1
o
  

do Art. 11; 

 

 

CAPÍTULO IV – DA ADMISSÃO, MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E 

READMISSÃO DOS ESTUDANTES 

 

Art.14. As inscrições dos candidatos a um dos cursos do PPGF serão realizadas no CEAPG, de 

acordo com edital interno de seleção, aprovado pelo Colegiado do Programa, onde serão 

especificados os prazos, a documentação necessária, os critérios de seleção e as datas em que 

serão realizadas as provas do processo seletivo, bem como outros aspectos pertinentes, em 

conformidade com o disposto na Resolução 04/2014 do Conselho Acadêmico de Ensino da 

UFBA. 

 

Parágrafo único. O número de vagas será definido pelo edital de abertura de vagas para o 

processo seletivo para os cursos de Pós-Graduação da UFBA. 
 

Art.15. A seleção dos candidatos a cada um dos cursos do Programa será realizada por uma 

Comissão Examinadora, indicada pelo Colegiado, composta por 03 (três) professores 

membros do corpo docente. 
 
Art.16. O processo seletivo será constituído de uma única etapa, compreendendo: 

I. Análise do(s) histórico(s) escolar(es) e do Curriculum Vitae; 

II.  Entrevista compreendendo arguição oral sobre conhecimentos pertinentes à vida 

acadêmica do candidato; 

III. Prova Escrita de Conhecimentos sobre tópicos em Mecânica Clássica, 

Eletromagnetismo Clássico, Termodinâmica e Física Estatística, Estrutura da Matéria 

e Mecânica Quântica. 

Parágrafo Único. Os aspectos a serem avaliados em cada um dos instrumentos avaliativos 

apresentados nos incisos de I a III deverão constar no edital de seleção. 
 

Art.17. As Comissões Examinadoras terão as seguintes atribuições: 

I. avaliar os candidatos com base nos critérios e baremas estabelecidos no edital interno; 

II. enviar relatório ao Colegiado detalhando o processo de avaliação e contendo, 

necessariamente, a classificação dos candidatos. 

 

Art.18. A admissão ou não de um candidato é de responsabilidade do Colegiado, que se 

baseará nos relatórios das Comissões Examinadoras para a sua decisão. 



 

Parágrafo único. Durante o processo de seleção serão cabíveis recursos ao Colegiado de Pós-

Graduação em Física e à Congregação da Unidade somente quanto a vício de forma, 

conforme o Estatuto e o Regimento Geral da UFBA, o Regimento Interno do IFUFBA e este 

Regulamento, quando couber. 
 

Art.19. Para a matrícula no Mestrado Acadêmico em Física, o candidato aprovado dentro do 

número de vagas estabelecidas deve ser portador de certificado ou diploma de conclusão de 

curso superior em Física ou em áreas afins. 
 

Art.20. Para a matrícula no Doutorado em Física, o candidato aprovado dentro do número de 

vagas estabelecidas deve ser portador de certificado ou diploma de conclusão de um curso de 

Mestrado em Física ou em áreas afins. 

 

Parágrafo único. A critério do Colegiado, o portador de certificado ou diploma de Graduação 

em Física ou em áreas afins poderá, excepcionalmente, matricular-se no curso de Doutorado. 

 

Art. 21. O estudante do Curso de Mestrado poderá, excepcionalmente, até o final do terceiro 

semestre do curso, transferir-se para o Curso de Doutorado, com ou sem defesa, por 

recomendação do orientador, a critério do Colegiado e da legislação em vigor, sem a 

necessidade de submeter-se ao processo público de seleção ao doutorado, atendido no 

mínimo os seguintes critérios: 

 

I. ter sido aprovado em todas as disciplinas e atividades curriculares previstas no Art. 27 

do presente Regulamento; 

II. ter obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas; 

III. não ter sido desligado e posteriormente readmitido no mesmo Programa. 

 

§1º. A matrícula no Curso de Doutorado será efetivada a partir do semestre letivo seguinte 

após a passagem do aluno para o Curso de Doutorado, e o seu tempo para 

integralização deste Curso será contado a partir desta data. 

§2º. O aluno poderá concluir o Curso de Mestrado até o final do quarto semestre letivo 

contado a partir do início deste Curso. 

§3º. Findo o prazo disposto no parágrafo segundo, sem a conclusão do Curso de Mestrado, o 

aluno será desligado definitivamente deste Curso, sendo registrado como forma de 

saída transferência interna por mudança de nível. 
 

Art. 22. A critério do Colegiado, poderá ser admitida a inscrição em componentes curriculares 

dos cursos do Programa na categoria de aluno especial, de acordo com o REGPG. 
 

Art. 23. A inscrição em componentes curriculares dos estudantes regulares e especiais será 

responsabilidade do Colegiado do Programa, sob a coordenação e controle da Coordenação 

de Registros Acadêmicos (CARE), antes de cada período letivo, no prazo estabelecido 

oficialmente no calendário da Universidade, de acordo com o REGPG. 
 

Art. 24. A transferência de estudantes, de outros cursos de Mestrado ou Doutorado em Física 

ou áreas afins, poderá ser aceita pelo Colegiado de acordo com o REGPG. 

 

Parágrafo único. Uma vez deferido o pedido de transferência, o Colegiado deverá indicar a 

necessidade ou não de adequações curriculares. 



 

CAPÍTULO V – DO REGIME DIDÁTICO 
 

Seção I – DA DURAÇÃO DOS CURSOS 
 

Art. 25. O Curso de Mestrado terá a duração mínima de 02 (dois) e máxima de 06 (seis) 

semestres. O Curso de Doutorado terá a duração mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 (dez) 

semestres, incluída nos respectivos prazos a entrega da Dissertação ou Tese para julgamento. 

 

Art. 26. Não se computará, para o tempo máximo de conclusão do curso, o período 

correspondente a trancamento de matrícula ou trancamento total de inscrição em 

componentes curriculares, se o referido trancamento: 

I. for aprovado pelo Colegiado do Programa, podendo ocorrer apenas pelo período de 

01 (um) semestre;  

II. ocorrer por motivo de saúde, comprovado por atestado médico. 

 

§ 1º   O trancamento referido no inciso II desse artigo poderá ser solicitado a qualquer tempo; 

§ 2º   Tanto o prazo de duração do trancamento referido no inciso II, quanto o retorno do 

estudante às atividades acadêmicas deverão considerar informações constantes em 

atestado médico. 

 

Seção II – DO CURRÍCULO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Art. 27. Os componentes curriculares dos Cursos do Programa são constituídos de: 

I. disciplinas; 

II. atividades curriculares; 

III. Trabalho de Conclusão. 

 

§1º. As atividades curriculares referidas no item II, de natureza obrigatória, compreendem: 

I. Projeto de Dissertação, para o Mestrado; 

II. Projeto de Tese, para o Doutorado; 

III. Exame de Qualificação, para o Doutorado; 

IV. Pesquisa Orientada; 

V. Seminários de Pesquisa; 

VI. Proficiência em Língua Estrangeira 

§2º. Além das atividades expressas no §1º deste artigo, o Tirocínio Docente Orientado será 

considerado como atividade optativa dos Cursos do Programa. 
 

Art. 28. A cada disciplina e a cada trabalho de conclusão será atribuído o número de créditos 

correspondentes. 

 

Parágrafo único. Cada unidade de crédito em disciplina corresponde a 17(dezessete) horas. 
 

Art. 29. As disciplinas, o seminário de pesquisa, o tirocínio docente e a pesquisa orientada 

desenvolver-se-ão regularmente durante os períodos letivos, segundo a disponibilidade de 

pessoal docente e as necessidades dos estudantes. 

 

§1º. As disciplinas poderão ser ministradas, excepcionalmente, por professores não 

pertencentes ao corpo docente do Programa, a critério do Colegiado; 



§2º. As disciplinas e outras atividades poderão ser desenvolvidas, excepcionalmente, em 

períodos especiais, a critério do Colegiado. 

Art. 30. Para a obtenção do Diploma de Mestre em Física o estudante deverá integralizar no 

mínimo 46 (quarenta e seis) créditos, assim distribuídos: 

I. 26 (vinte e seis) créditos em disciplinas; 

II. 20 (vinte) créditos na dissertação de Mestrado. 

 

Parágrafo único. Os créditos em disciplinas serão distribuídos da seguinte maneira: 

I. 18 (dezoito) créditos correspondentes às disciplinas do núcleo obrigatório que são 

Mecânica Quântica I, Eletrodinâmica Clássica I e Física Estatística; 

II. 08 (oito) créditos correspondentes às disciplinas optativas escolhidas pelo estudante, 

ouvido o orientador. 
 

Art. 31. Para a obtenção do Diploma de Doutor em Física o estudante deverá integralizar no 

mínimo 80 (oitenta) créditos assim distribuídos: 

I. 40 (quarenta) créditos em disciplinas; 

II. 40 (quarenta) créditos na tese de Doutorado. 

 

§1º. Os créditos em disciplinas serão distribuídos da seguinte maneira: 

I. 24 (vinte e quatro) créditos correspondentes às disciplinas do núcleo obrigatório 

que são Mecânica Quântica I, Mecânica Quântica II, Eletrodinâmica Clássica I e 

Física Estatística; 

II. 16 (dezesseis) créditos correspondentes às disciplinas optativas escolhidas pelo 

estudante, ouvido o orientador. 

§2º. Os créditos em disciplinas obtidos durante o curso de Mestrado em Física do PPGF 

serão computados para a integralização dos créditos em disciplinas do curso de 

Doutorado. 
 

Art. 32. O curso de Doutorado poderá conceder créditos por artigos científicos publicados ou 

aceitos para publicação em revistas especializadas indexadas, de circulação internacional, 

relacionados ao projeto de tese. 

 

§1º. Os créditos serão concedidos por requerimento do interessado ao Colegiado, com 

anuência do orientador. 

§2º. Os créditos concedidos serão computados para a integralização exigida, relativa a carga 

horária em optativas. 

§3º. A concessão não poderá exceder o limite de 04 (quatro) créditos. 
 

Art. 33. O aproveitamento ou convalidação de estudos em disciplinas de Pós-Graduação 

realizados anteriormente na UFBA ou em outras Instituições de Ensino Superior será feito 

segundo os critérios estabelecidos no REGPG. 
 

Art. 34. A atividade Seminários de Pesquisa tem por finalidade ampliar o conhecimento dos 

estudantes do PPGF/IF-UFBA nos diversos tópicos atuais de pesquisa em Física. 

 

§1º. A cada semestre, o Colegiado de Pós-Graduação constituirá uma comissão para 

organizar uma série de seminários sobre temas atuais de pesquisa nas diferentes áreas 

da Física e áreas correlatas. 

§2º. Para aprovação, o estudante matriculado deverá assistir a pelo menos 75% dos 

seminários ofertados no semestre. 



 

Art. 35. O Tirocínio Docente Orientado tem por finalidade complementar a capacitação do 

estudante do Programa de Pós-Graduação stricto sensu para o desempenho de atividade de 

ensino em nível superior. 

 

Parágrafo único. As atividades a serem desenvolvidas pelo estudante deverão ser propostas e 

acompanhadas por um docente do Instituto de Física da UFBA que esteja ministrando 

disciplina de graduação, e avaliadas pelo Colegiado e pela Comissão de Ensino do IFUFBA. 
 
 

Seção III – DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE 
 
Art. 36. O estudante regularmente matriculado no Programa terá um Orientador Acadêmico e, 

eventualmente, um co-orientador. 

 

§1º. O estudante deverá escolher seu orientador entre um dos membros do Corpo Docente 

do Programa, comunicando a escolha e o aceite formal do professor escolhido ao 

Colegiado; 

§2º. O prazo para definição do orientador será de 06 (seis) meses, contados a partir da  

matrícula no respectivo curso; 

§3º. Até que seja definido o orientador, o Colegiado será responsável pelo acompanhamento 

do estudante; 

§4º. O Colegiado poderá aceitar como co-orientador professores não pertencentes ao Corpo 

Docente do Programa, a partir de solicitação do estudante e do orientador. 
 

Art. 37. São atribuições do orientador: 

I. definir o programa de estudos e demais atividades, acompanhar a elaboração do 

Projeto de Dissertação ou Tese, bem como a elaboração da Dissertação ou Tese do 

estudante em todas as etapas de desenvolvimento de seu programa; 

II. diagnosticar problemas e/ou dificuldades que possam interferir no desempenho do 

estudante e orientá-lo na busca de soluções; 

III. informar o Colegiado, quando solicitado, sobre o andamento das atividades 

desenvolvidas pelo orientando, bem como solicitar as providências necessárias ao 

atendimento do estudante em sua vida acadêmica; 

IV. emitir opinião em processos iniciados pelo orientando, quando pertinente, a critério do 

Colegiado, para apreciação do mesmo; 
 

Art. 38. Ao estudante orientando compete:  

I.  conhecer o REGPG, o Estatuto e o Regimento Geral da UFBA; 

II. conhecer o Projeto Pedagógico do seu curso/programa, o Regimento Interno do 

IFUFBA e o presente Regulamento; 

III. elaborar, em conjunto com o orientador, um plano adequado de estudos; 

 IV. cumprir o cronograma de orientação elaborado em conjunto com o professor 

orientador;  

V. buscar, com a devida antecedência, orientações relativas à inscrição semestral, 

trancamento, aproveitamento de estudos, atividades complementares, intercâmbio e 

outros atos de interesse acadêmico;  

VI. inteirar o professor orientador sobre possíveis dificuldades que esteja enfrentando 

ou qualquer ocorrência que interfira no seu desempenho acadêmico. 

 



Art. 39. A partir de solicitação fundamentada do estudante ou do orientador, o Colegiado 

poderá autorizar a substituição do orientador. 

 

Parágrafo único. A mudança de orientador não implica, necessariamente, na ampliação do 

tempo máximo para a conclusão do curso. 
 
 

Seção IV – DA AFERIÇÃO DE RENDIMENTO 
 

Art.40. A aferição de rendimentos dar-se-á de acordo com o que estabelece o REGPG. 
 
Art. 41. Será reprovado na disciplina o estudante que obtiver média inferior a 5,0 (cinco) ou 

deixar de frequentar mais de 25% das atividades da mesma. 
 

Art. 42. Será permitido ao estudante repetir uma única vez as disciplinas nas quais tenha obtido 

nota inferior a 7,0 (sete). 

 

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, será considerada apenas a nota 

obtida pelo estudante na última vez em que cursou a disciplina. 
 

Art. 43. O estudante da pós-graduação poderá ter a sua matrícula cancelada caso: 

I. seja reprovado em dois componentes curriculares;  

II. seja reprovado duas vezes no mesmo componente curricular;  

III. seja reprovado em Trabalho de Conclusão e não se submeta a novo julgamento, 

com aprovação, no prazo de seis (06) meses para o mestrado e de doze (12) meses para 

o doutorado;  

IV. deixe de se inscrever em pelo menos um componente curricular em um semestre, 

sem que tenha havido trancamento de matrícula;  

V. não integralize os créditos definidos para o curso ou não deposite o seu trabalho de 

conclusão nos limites máximos definidos pelo disposto no Art. 25 
 
 

Seção V - DA PESQUISA ORIENTADA 
 

Art. 44. A Pesquisa Orientada constará de todas as atividades necessárias à elaboração da 

Dissertação ou Tese, sendo realizada sob supervisão do orientador. 

§1º. O estudante só poderá matricular-se em Pesquisa Orientada após haver integralizado os 

créditos de pelo menos duas disciplinas obrigatórias. 

§2º. Na atividade Pesquisa Orientada, o estudante será considerado aprovado (AP) ou 

reprovado (RP) segundo avaliação do orientador. 

 

 

Seção VI - DOS PROJETOS DE DISSERTAÇÃO E TESE 
 

Art. 45. O Projeto de Dissertação, atividade obrigatória para o mestrado, deverá ser entregue 

pelo estudante ao colegiado, com anuência do orientador, até o final do semestre em que 

efetuou inscrição na respectiva atividade curricular. 

 

§1º. O estudante de mestrado deverá se inscrever na atividade Projeto de Dissertação até o 

segundo semestre letivo, contado a partir do seu ingresso no curso. 



§2º. O Projeto de Dissertação deverá constar de, pelo menos: introdução, objetivos gerais e 

específicos, revisão da literatura (fundamentação teórica e/ou experimental), 

metodologia, resultados esperados, infraestrutura para a execução, cronograma de 

atividades e referências bibliográficas. 

§3º. O Colegiado deverá homologar o Projeto de Dissertação com base no parecer de um de 

seus membros. 
 

Art. 46. O Projeto de Tese, atividade obrigatória para o doutorado, deverá ser entregue pelo 

estudante ao colegiado, com anuência do orientador, até o final do semestre em que efetuou 

inscrição na respectiva atividade curricular. 

 

§1º. O estudante de doutorado deverá se inscrever na atividade Projeto de Tese até o quarto 

semestre letivo, contado a partir do seu ingresso no curso.  

§2º. A apresentação e defesa pública do Projeto de Tese deverá ocorrer perante uma Banca 

Examinadora até trinta (30) dias após a sua entrega. 

§3º. O Projeto de Tese deverá constar de, pelo menos: introdução, objetivos gerais e 

específicos, revisão da literatura (fundamentação teórica e/ou experimental), 

metodologia, resultados esperados, infraestrutura para a execução, cronograma de 

atividades e referências bibliográficas. 

§4º. A Banca Examinadora será escolhida pelo Colegiado do PPGF a partir de uma lista de 

seis nomes, sugeridos pelo orientador. 

§5º. A Banca Examinadora será composta por três membros, podendo incluir o orientador 

ou co-orientador, quando houver. 

§6º. A Banca Examinadora emitirá parecer atribuindo conceito aprovado (AP) ou reprovado 

(RP) com base no texto, na apresentação e na defesa do Projeto de Tese, para posterior 

homologação do Colegiado do PPGF. 

 

 

Seção VII – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DO DOUTORADO 
 

Art. 47. O Exame de Qualificação de Doutorado consistirá de apresentação pública de um 

seminário onde o estudante versará sobre um tema geral de uma grande área da Física, a 

respeito do qual será arguido. 

 

§1º. O estudante de doutorado deverá se inscrever na atividade Exame de Qualificação até o 

quinto semestre letivo, contado a partir do seu ingresso no curso. 

§2º. O estudante deverá cumprir a atividade até o final do semestre em que efetuou 

inscrição. 

§3º. Até a terceira semana após o início do semestre, o estudante submeterá ao colegiado 

três temas, sendo cada um deles em uma grande área da Física e acompanhado de 

resumo e bibliografia do que será abordado. 

§4º. É vedado ao estudante escolher como tema aquele de sua Tese. 

§5º. O Colegiado do PPGF definirá, a partir dos temas sugeridos pelo estudante, uma Banca 

Examinadora composta por três docentes credenciados junto ao PPGF, excluídos o 

orientador e o co-orientador (se houver), incumbida da arguição e do julgamento da 

apresentação. 

§6º. A Banca Examinadora poderá solicitar ao estudante nova sugestão de temas, se julgar 

que alguns ou todos indicados não atendem ao disposto no caput deste artigo. 

§7º. A Banca Examinadora escolherá um dos três temas sugeridos pelo estudante na lista 

final. 



§8º. A apresentação, marcada pela Banca Examinadora, deverá ocorrer até o final do 

semestre letivo em que o estudante encontra-se inscrito na atividade, garantindo-se no 

mínimo 30 (trinta) dias entre a definição do tema e a apresentação. 

§9º. A Banca Examinadora emitirá parecer atribuindo conceito aprovado (AP) ou reprovado 

(RP) com base na apresentação do seminário e na arguição do estudante, para posterior 

homologação do Colegiado do PPGF. 

 
 

Seção VIII – DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

Art. 48. Os estudantes dos cursos de Mestrado e Doutorado deverão comprovar proficiência na 

língua inglesa. 

 

§1º. A proficiência deve ser comprovada, a partir do ingresso no PPGF, em até três 

semestres para o Mestrado e cinco semestres para o Doutorado. 

§2º. Os estudantes estrangeiros, além da proficiência em língua inglesa, deverão demonstrar 

proficiência na língua portuguesa, dentro dos mesmos prazos citados no §1
o
 deste 

artigo. 
 
Art. 49. A documentação comprobatória da Proficiência será definida pelo Colegiado do 

PPGF. 
 

CAPÍTULO V – DA CONCLUSÃO DO CURSO 
 

Art. 50. Como trabalho de conclusão de curso será exigida a elaboração de uma Dissertação, 

no caso do Curso de Mestrado, e de uma Tese, no caso do Curso de Doutorado. 

 

§1º. A solicitação do julgamento final desse trabalho será feita ao Coordenador do 

Colegiado pelo estudante, juntamente com a entrega de 05 (cinco) exemplares da 

Dissertação, no caso do Mestrado, e de 07 (sete) exemplares da Tese, no caso do 

Doutorado. 

§2º. Somente será aceito para julgamento o trabalho de conclusão do estudante que já tenha 

integralizado todos os créditos em disciplinas e que tenha sido aprovado em todas 

atividades curriculares obrigatórias do curso descritas no § 1º do artigo 27 deste 

Regulamento. 

§3º. A Tese de Doutorado deverá constituir contribuição relevante e original na área de 

concentração do estudante. 

 

Art. 51. O trabalho de conclusão será julgado por uma Banca Examinadora aprovada pelo 

Colegiado, ouvido o orientador. 

 

§1º   No caso de Mestrado, a Banca Examinadora será́ composta , no mínimo, por três (03) 

membros titulares e um (01) membro suplente, podendo incluir o Orientador, com pelo 

menos um terço (1/3) não pertencente ao corpo docente do curso, preferencialmente de 

outra instituição.  

§2º  A Banca Examinadora de Mestrado será aprovada pelo Colegiado a partir da indicação, 

pelo orientador, de pelo menos (03) três membros do corpo docente do programa e 03 

(três) docentes ou pesquisadores externos ao programa, excluindo o orientador.  

§3º   No caso de Doutorado, a Banca Examinadora será́ composta, no mínimo, por cinco (05) 

membros titulares e dois (02) suplentes podendo incluir o Orientador, com pelo menos 



um terço (1/3) não pertencente ao corpo docente do curso, preferencialmente de outra 

instituição. 

§4º   A Banca Examinadora de Doutorado será aprovada pelo Colegiado a partir da indicação, 

pelo orientador, de pelo menos (05) cinco membros do corpo docente do programa e 05 

(cinco) docentes ou pesquisadores externos ao programa. 

§5º   No caso de haver um co-orientador, este poderá participar da banca como membro 

ouvinte. 

§6º   O Colegiado poderá indicar como membros da Banca Examinadora docentes ou 

pesquisadores não indicados pelo orientador, caso julgue pertinente. 

§7º   Aprovada a Banca Examinadora, o Coordenador do Colegiado encaminhará a cada 

examinador um exemplar do trabalho e as informações pertinentes sobre o processo de 

julgamento, incluindo data prevista para a apresentação e defesa da dissertação ou tese, 

não sendo esta inferior a trinta (30) dias e superior a sessenta (60) dias da data dessa 

aprovação. 

§8º   A data da defesa da dissertação ou tese poderá ser alterada se um dos membros da Banca 

Examinadora solicitar a reformulação do trabalho, por meio de um parecer 

circunstanciado por escrito, com antecedência mínima de uma semana da data marcada 

para a defesa, desde que as razões sejam consideradas procedentes pelo Colegiado do 

Programa e pelo orientador. 

§9º Caso 02 (dois) ou mais membros da banca solicitem o adiamento conforme o disposto no 

§8º  deste artigo, a defesa da dissertação ou tese poderá ser cancelada, desde que as 

razões sejam consideradas procedentes pelo Colegiado do Programa e pelo orientador. 

§10º Havendo cancelamento, o candidato terá mais uma oportunidade de solicitar a defesa, 

observado o prazo máximo de conclusão do curso. 

§11º A não observância do prazo estabelecido no §7º deste artigo facultará a substituição de 

um ou mais membros da Banca Examinadora. 

 

Art. 52. O julgamento do trabalho de conclusão deverá ser feito mediante defesa, com 

apresentação e arguição oral, em sessão pública do Colegiado, após o qual cada membro da 

Banca Examinadora emitirá parecer. 

 

Art. 53. O trabalho de conclusão será considerado aprovado se obtiver a recomendação de 

aprovação de, no mínimo, dois terços (2/3) dos examinadores. 

 

Parágrafo único. O estudante que tiver seu Trabalho de Conclusão reprovado poderá 

submeter-se a novo julgamento, a critério do Colegiado do Programa, dentro do prazo 

máximo de seis (06) meses para o Mestrado e de um (01) ano para o Doutorado. 

 

Art. 54. A Banca Examinadora poderá condicionar a emissão de pareceres finais à efetivação 

de reformulações que, embora necessárias, não impliquem na alteração da substância 

fundamental do trabalho. 

 

Parágrafo único. O estudante de Mestrado ou Doutorado disporá de 60 (sessenta) dias para 

efetivar as alterações e as encaminhar ao Presidente da Banca Examinadora, através do 

Colegiado, para a emissão de pareceres finais. 
 

Art. 55. O candidato aprovado deverá enviar ao Colegiado, 01 (uma) cópia impressa e uma 

cópia digital da versão final da Dissertação ou da Tese podendo incluir, sob supervisão do 

orientador, pequenas correções sugeridas pela Banca Examinadora.  

 



Parágrafo único. O Colegiado enviará a cópia impressa da versão final para o Sistema de 

Bibliotecas da UFBA, devendo a versão digital ser arquivada no CEAPG. 

Art. 56. Aprovado o Trabalho de Conclusão , o Colegiado apreciará o resultado e , após 

homologação, encaminhará à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis 

(CARE) processo de autorização para a emissão do Diploma, contendo:  

I. ata da sessão pública do Colegiado em que a defesa ocorreu, acompanhada dos 

pareceres da Banca Examinadora; 

II. ata da sessão do Colegiado em que foi homologado o resultado da avaliação. 
 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 57. Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Física ou pela Congregação do Instituto de Física, no que 

couber a cada órgão conforme as normas em vigor. 
 

Art. 58. Os estudantes admitidos antes da data de aprovação do presente Regulamento serão 

regidos pelo Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Física, até então em 

vigor, sempre que compatível com o REGPG e demais normas em vigor. 

 

§1º É garantido aos estudantes optar pelo disposto neste Regulamento, mediante solicitação 

ao Colegiado do PPGF até noventa (90) dias após a sua divulgação, cabendo ao mesmo 

estabelecer as regras de adequação.  

 

Art. 59 A inserção da atividade “Proficiência em Língua Estrangeira” na Matriz Curricular 

dos cursos de Mestrado e Doutorado, conforme inciso VII do §1º do Art. 27 do presente 

Regulamento, ocorrerá após aprovação pelo Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA. 
 

Art. 60. O credenciamento dos docentes que compõem o atual Corpo Docente do Programa 

terá validade de três anos, contados a partir da publicação deste Regulamento.  

 

Art. 61. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 


